
Twaalfde zondag na Trinitatis
Dcrti.nde tlr Pinksl.renl23c door hct Jrir

wiil Gii oi.rr rndcrr liir drn licht!

2. Cij hebi mij, minnaar van mij zelve,
wcer aan mijn naaste toegcwijd.
Ci.i kunt mijn harr mer liefd.. vullen,
omdat Cij enkel liefde zijl!
In liefde zijr Cij neergekomen,
bij Adams kind woonr nu Cods kind.
lk wil het iedereen venellen,
dat wie U vindt slcchts licfde vindt!

Willen Colhorinus Krij96 lodzen

Gezongboek Evohgelische Brcedertemeen te

NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF

-

tl *" . mand stcrft voor zich - zclf,

wrj le - vcn en on.ze Hcer:

Cezongen toot Lilurgie

Over de liturgie

De ee6te gemeente die het eeongelie von hel nieuwe leclionarium
hootde ve6lond de symboliek ervon maar ol te goed. Slorm en ge-

vaar, hel oerwoler dot *eer opkomt - en de Heer is niel merkbaar oan-
wezig, en ols Hij komt is Hij vreemd, onders.
In de aantekeningen bij deze zondog von een oonrol jorcn geleden
stoot: 'Het waler is het doodsgebied, dol de Heet oversaeekl: en de zii-
nen neemt Hij mee. Als een mens zijl uitgesloken hond griipl - zich
loat grijpen, wotdt hU gercd'. Dol element vinden wii in de lituryie
voot deze zondog steeds terug: 'Zuh gii ons niel doen he even, odot
ur,, tolk zich in U verheuge?', zo psalm 85,7, en in psalm 70 vinden
wij die bekende woorden uit de gelijdeviering: 'Hoosl U, o HeeL tol
mijn hulp, en ,/ees tot mijn rcdding gerced'. Aezang 15 volgt psolm
103, woor de kwetsboorheid von het menseliik beslaan conlrasleerl
met de Heet von olle redding. Gezong467 bezingt die ot)erwinning vdn

de Heer op de oerlegelkro.hlen en hel eelste gebed d.Nt een beroep
op de Heet om te vo ooien wot Hij begonnen is - dol inplicee dlles.

Als is gelezen

Erodus 39,32-43 (!6,t-39,,a3) (X.S.)

Eatr troa., hctrltJtc ond.r*Uzirg
'Cod schicp de hcle *ereld in 6 dagcn, maar Hij had er 40 nodig om
Mozes aanwijzingcn te gevm voor de iab€rnakcl. In wcinig me€r dan
I hoofdstuk kon de structuur van da aarde worden beschrevcn, maar
voor dic van de tabcrnakcl waren er 6 nodiS', schreef Hcrman witsius
rond 1700. Men krijtl de indruk dal hij met dir door hem vaslgesrelde
fcit njel zo blij was. Ex. 25-Jl, waarover hij hier sprcckt, zal nier lol
zijn favoricte bijbelgedeelten hebbcn behoord. En larcrl nu die 6
hoofdstukken dan ook nog bijna onveranderd herhaald wordcn in Ex.
3ffi. Aardig puzzelwerk voor litreraire critici, maar stof voor een
eredienst? Als wc dit lezen in begin scpiembcr kan het ons, lijkt her,
hoogstcns dienen als e€[ onvcrwachte illuslratie bij het nu weer be-
gonnen rcp€te€rwerk op de scholen. Hei valt nict me€ om nu te blijven
volhoud.n de h6le pentateuch aan het woord te laten komen. Maar we
mogen ni.t ophouden. Juist nu et. Want nu we nl. dit voor de predi-
king onbckende terrein verkcnnen, blijkt wel hoeze€r we ons vaak la-
ten leiden door onze eigen voorkeur, die zich in de tckstkeus door-
gaans bepcrkt tot mooie gcschiedenissen. Maar zo lopen we gevaar de
bijbel voor een Sroot gedcelte het zwijgen op te le88en. Om dat te
voorkomcn zullen we er achter moeten zien te komen waarom juist
onderwerpen als deze zove€l voor de schrijvers betekendcn, zoals wel
blijkt uit de ruime aandacht die eraan \rordt Seschonken. Waarom
juist met deze hoofdstukken een profetenlezinS als Jes. 42,21 verbon-
den kon wordel: 'De Here had er behagen in terwille van Zijn Serech-
righeid een 8rore, he€rlijke onderwijzing te 8cven.' Op een of a[dere
manier mocteo ook wij proberen iers over te brengen van de vreugde
die de eerste hoorders aan deze herhaalde boodschap moeten hebben
beleefd.
De herhalint was c€n in het oude oosten vakcr Sebruikt stijlmiddel om
het belant van ecn zaak mec aan (e gcven. wat hier ook meespeeli is
de verzekering van de nauwgczetheid, waarmee de aanwijzingen wor-
den uitgevoerd. Tcnslottc gaat hct om een opdracht van God. Dat
wordl stccds we€r hcrhaald mct de woorden: 'zoals de Here Mozes ge-
boden had'.
Bij vergelijkinS van de hicr beschreven uitvoering met de aanwijzin-
8en van Ex. 25w. zien we dat sommiSe gedeeltes zijn weggelaten. In
bijna allc gevallen betreft hcr zaken die niets te maken hebben met de
fabricagevan detabernakel en toebehoren. Hct Saat om voorschriften
over het gcbruik, dc plaats e.d. Dit soort aanwijzingen is apart onder-
tcbracht in Ex. 40. Opvallerld is de verandcring van plaats van de ta-
bernakelin het gchcel. Stonden dc aanwijzingel hi€rvoor in Ex.26 pas
nd die voor de ark, tafel en kandelaar. De beschrijving van de bouw
crvan staat v66raan. Dat is niet zonder b€tekenis. Door deze volgorde
heeft de bcschrijving nl. het vaste patroon voor de beschrijving van
bouwwerken gekregen: van buiten naar binnen. Dat herinnert, en
daar gaat het nu om, aan de beschrijving van de bouw van het voor
Israel b€langrijkste bouwwcrk: de tempel in Jcruzalem (l Kon. G8;
vgl. ook Ex. ,10,35 met I Kon. 8,10v.). Door dir verband tc leggcn kun-
nen wij hct feestelijk karakter van onzc tekst misschien wat beter aan-
vo€len. we vinden het ook in de traditie terug, die I Kon. 8 heeft te-
bruikt als profetcnlezing bij deze hoofdstukkcn. Daar komt dan nog
bij dat *e deze zondag ook nog de psalm van salomo, Ps. 72 zinScn.
Daarin wordt dan meteen de lijn doorSetrokken en getoond wat Gods
wonen bij de mensen, in dit geval dc kordng, uitmaakt.
Cassuto maakt ons nog attent op een verband, dat Witsius op een heel
andere manier ook le8t, met Cen. l-2. De afsluiting van dit zo belanS'
rijke werk herinnert aan het slot van het scheppingsverhaal. V8l. ve.s
J2a me( Gen. 2,l: 'alzo werden voltooid....' En vers 43 met Gen. l,l l:
'En God zag alles wat Hij gemaakt had...' Zo kan het maken van de
tabernakcl worden vergeleken met de schepping van de aarde: hel
plaatsmaken voor het heil varl Cod. God no€mde zijn schepping goed.
Mozes reageerde op zijn manier positief op het gcleverde werk. Hij ze-

Sende de Isra€lieteo. De arbeiders, maar ook de rest van het volk, dat,
zoals in 16,5-8 nog eens wcrd vcrteld, zijn steentje in de vorm van rij-
kelijke gaven wel bijgedragen had. Mozes' zegen is een blijk van soli-
dariteit uit dank en waardering. Ook dat is, na Ex. 32, reden tot grote
vreuSde: mensen kunnen zich gruweliik bezondiSen, maar hoeven
door zo'n misstap nog niet afSeschreven te zijn als werkers voor God.
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Uefde, die mii hebt geschaPen

Dertiende zondag na Trinitatis
Vce iende nr Pillksleren/24e door het jr.r

dat ik eeuwig de_uwe z

2. Liefde, die mij hebt verkoren
en mij zalig maakt en rijk;
Liefde, die als mens geboren
mij in alles werd gelijk:
Liefde, aan U geef ik mii,
dat ik eeuwig de uwe zij.

3. Liefde, die voor mij wou sterven
na de allerbangste strijd;
Liefde, die mij kon verwerven
vrede, rust en zaligheid:
Liefde, aan U geef ik mij,
dat ik eeuwiS de uwe zij.

4. Liefde, Cij de weg len leven,
licht en waarheid, geest en woord;
Liefde, die zich gans wil geven
aan elk die uw roepstem hoort:
Liefde, aan U geef ik mij,
dat ik eeuwig de uwe zij.

5. Liefde, die mijn hoop doet dagen,
daar Gij biddend voor mij pleit;
Liefde, die mijn straf wou dragen
en met vrijspraak mij verblijdt:
Liefde, aan U geef ik mij,
dat ik eeuwig de uwe zij.

6. Licfde, die van alle vrezen
ook in 't doodsdal mij bevrijdti
Liefde, die mijn borg wil wezen,
dat 'k ontwaak tot heerlijkheid:
Liefde, aan U geef ik mij,
dat ik eeuwig de uwe zij.

Gezangboek Evangel ische Broedergemeenle

Als is gelezen

Exodus l() (K.S.)

Conclusie
Het slot van het boek Exodus wil duidelijk een samenvatting geven
van het vooraiSaande. Dar blijkt alleen al uit de structuur van dit
hoofdstuk. Het vertoont ol. dezelfde opbouw als Ex. 25-39: aanwij-
zingen (Ex. 25-31,/40,1-16) Scvolgd door de beschrijvirg van de uit-
voering in vrijwel gelijkluidende termen (35-39/40,18-33). En net zo-
als in 35-39 vinden we hier een sterke nadruk op de nauwgezetheid
waarmee de aanrijzingen worden opgevolgd. Bij bijnaelke handeling
wordt vermeld dat het gebeurt, 'zoals de Here Mozes geboden had'.
In Er.40 wordt het werk aan de tabernakel voltooid en betrekt God
deze woning. Daarmee zijn de eerder in dit boek Sedane belofteo ver-
vuld (25,8 en 29,45). De centraal geplaatste tijdsaanduiding in vers l7
rnaakt duidelijk dat nu een periode is afgesloien, die begon bij de aan-
komst bij de Sinai (19,1), zeven maanden geleden. Inmiddels is de
plaats van Gods aa.rwezigheid verlegd van de berg hoog boven de
mensen naar detent der samenkomsl. Nu kan met nadruk worden her-
haald dat God Zijn volk leidi (vgl. 13,22). In vers 33 wordt mogelijk
nog verder teruggegrepen. Het doet, zoals dat ook al het geval was mel
Ex. 19, denken aan de afsluiting van het scheppingsverhaal, wanneer
God rerugzifi op het volrooide werk (Cen. 2,2).

Coocenl lie
Behalve her terugblikkend concluderende biedt Ex. 40 ook uitzichten.
In dit hoofdstuk vinden we een concenlratie van verleden en toekomst
op het centrale heilsfeit, dat God een woning neemt onder de mensen.
vooruitgrijpend worden hiermee nu de zalving van de priesters (Lev.
8) en de zalving van de tabernakel en zijn gerei (Num. 7,l) verbonden.
Die zullen later nog wel ter sprake komen. Hier wordt duidelijk ge-

maakt dat deze zalving d.i. heiliging en legiiimatie voor en door God,
consequenties van Cods willen wonen onder de mensen is' Ook de ver-
zen J4-J8 staan eigenlijk te vroeg. Ze functioneren pas in Num,
9,l5vv, als het volk weer vertrekt. Toch hebben ze hier in zoverre hun
juiste plaats als ze aangeven waar deze leidioS zijn oorsprong heeft.

Conlinuiteil
Vers 35 is opvallend. Om tc beginnen doei het denken aan I Kon.
8,lov (zie hiervoor bij Ex. 39). verder zien we hier dat zich een veran-
dering van de positie van Mozes heefi voltrokken. Hij was als midde-
laar in de voorafgaande gebeurtenissen tot eenzame hooSten gestegen

boven het volk uit. Hij kon als enige God mderen (24,12-24). Maar
nu God is neergedaald, kan hi.i opeens Gods aanwezigheid niet meer
verdraSen. Mozesvervult nu geen uitzonderingspositie meer. In plaats
van diite beschouwen als eerl degradatie voor Mozes, kunnen we dit
zien als een verheugende verbetering van de relatie van God Zijn volk
Her contacl met Cod is nu niet me€r gebonden aan een (profetisch)
persoon, maar zal voorlaan de zaak van de priesters zijn. Daardoor
ian het volk zich verzekerd weten van de continuiteit van de relatie
die Cod met lsrael is aangegaan. want het blijvende van het priester-

schap vrordt in Ex.40 stiri benadrukt. [n vers 15 wordt gesproken

over een 'altoosdurende priesterschap'. Daarnaast wordt steeds al de

volgende generatie priestirs genoemd, nl. de zonen van Aaron Zo is

heeldit sl;hoofdstuk vervuld van beloftedat God verder zalgaar met

Zijn volk. Daarom zullen de verzen 36-38 ook wel iliet zomaar aan het

eind van dit boek zijn gezet.

Johonn kheflet

Over de liturgie

'Zo waaruchtig ats ik kef, spreekt de Heer: voor Mii zal olle knie zich

iripen- en olli tons zal God loven'- Rot l l4,lt Je misl alle zin von

i"i i,',irsi" dii i'n Ron t4,ll doot Poulus aon Jesoid ontleend

;;;dt.;t;i; ntet duidetiik ziet,d het hier goot om die.Koningen ziin

eer, niet iomweg ondat HiJ de hoogsle is, maar om het hoe' om ae

k woliJicot ie von ziin koni ngschop.
Hii i; de bewiider uit de b;ltingschop en uit de dood' Hij is niet 

'nin''ii", nii, ii"iii tiii,i"i dan'o,e, de doden' Hij is desene die'rech.t

verschafl aan de ellendizen von het volk'' Hii rcdl de otmen' veroru'

zelt de'verdrukker. Do;snat ollenodl in psolm 72' die odvenlspsattn-

iie dankzii de osolmenreeks nu in deze tiid opnieuw oon cle Deurl

*ont. Hiizou ioed ziin on die psolm heel dichtbii de lezing utt l<on

t4 te zin*en! iet is din noe n&ot de rtoog wie v'tol uitlegl: de psotnt

de profeet (in de b ef) ol omgekeerdt
l3

Liefde, die mii zo genadig

Liefde, aan U geef ik mij,



Eerste zondag van de voleinding

Eenenl*intlgste nr T.idtrtis/32e door hel jmr
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o zult gij voor eeu-wig in het land van we-de zijn.

Cezongen voor Litutgie

Ovcr dc lilurgic

In I Tess. 4,l6 zie je hoe Poulus het vi.it zich ziet: het duidelike, heel
concrete ritueel van de wederkomst. Een oortsengel roept, ols de cerc-
noniemeester bij de inlrcde der gslen bij een grole onlvohgst, et
klinkt een trcmpetsignool (de sjolor?). Het lijkt precies op wot kleine
grcten en grcte B.olen voor zich op ootde in chten en oonrichlen,
mqar het k het totaol andere gebeuren: Opnieuw zol HU aldolen om
ons le doen opgaon!
we hebben moor moeite met zulke beelden, olleen in liedercn zingen
we et noor horlelust in mee, denk moor oon gezong 265:
Doar zijn de muren lronsporonl,
de deuren parelmoer,
de sletke plootsen diomant,
zilver en goud de vloer,
Maot dtit is poazie, verbeelding, verdichting, eoatheid op ed ondere
monier gezegd. Moor zo is het bij Poulus notuurlijk ook, hel is geen

protocol. het is een levend, hoopvol |isioen.

Als is gelezen

Lvirlcus l3 (X.S.)

Op dc zondrgcn irn dc Volchdlng
He! doct wat vreemd aan om op da eerstc twec zondagen van dc vol-
cindinS te lezcn over de wetten mer b.rrekking tot huidziekten. wic
de moeite nc€mt om Lev. l3 cn I4 helemaal door te lezen wordt daar-
voor niet b.loond. Men krijgt de indruk in e€n antiek medisch hand-
boek verzeild lc zijn Seraakr. Toch kan men dc keuze voor Lev. l3 en
l4 gevolgd door Lev. l6 voor dc lezingen aan her slot van het kerkelijk
jaar, wann€€r men nadenkt over de volcinding, Selukkig noemen. De
thematiek van het alofniet verstoten worden uil dr gemeenschap past
uitstekend in dit kadcr. Men vcrreliike slechts de evancelielezinc voor
deze zonda& Mat.25.l-13. Ooi d;arin is sprakc van-die /uiviring- /h
wekkende mogelijkheid dat men buirengesloren blijfr. wanheer de Jo-
den bij Lev. l3-14lezen uit Jes. 57,17-l9l.ggen zij een soortgelijk ver-
band. Bij Jesaja vindt melt dan ook de hoop die men in deze wetten
van Leviticus zo node misr. Jes. 57,17 vertelt hoe God in zijn toorn
zijn volk sloeg, zoals Hij volgens Lev. 14,34 de mensen kan slaan met
zielte, maar het uileindelijk weer zal genezen en troosten en vrede ge-
ven (v. l8-19).
Wannecr men zo ler op de door dc traditie gelcgde verbanden en de
hier min of meer toevalliS plaats in het kerkelijk jaar, zou men de le-
zingen voor de komende drie zondagen als volgl kunnen thematiseren:
in Lev. ll gaat her vooral om de scheiding: in Lev. 14 om de vereni-
ging (vtl. Jes. 57,19: vrede voor rie nabij is en voor wie ver is) en
tenslo[c dan in Lev. l6 om de definitieve beslissinS, de keuze lussen
leven en dood.

De uilsluiling vin dc onrcinc
Her is niet duidelijk om welke ziekles hel hier gaat. Vanouds dacht
men aan melaalsheid. Maar dat *as in die tijd ongeneesli.tk, terwijl
Lev. l4 de mogelijkheid van genezing opcnhoudt. En verder wordt dil
verschijnsel met textiel (11,47-58) en huizen (l4,ll-51) in verband ge-
brachr. Het is daarom wellichr hel beste om zo algemeen mogeliik
over uitslag te sprekcn. Hoe dal alles er precies uitzag en wanneer men
\r'el of niet onrein verklaard moest worden is hier 

'lu 
niet zo belang-

rijk. Van veel meer belang is het om op te merken dat het wordt gezien
als een plaag (13,2,3 enz.) NBC verraalt hier vrij le[erlijk met'de
plaagfder melaatsheid', KBS alleen met 'huidziekten'). De eigenlijke
betekenis van dil woord is aanrakinS, nl. aanIaking door een boven-
naluurlijke kwaadaardige macht. Dat ge€ft meteen de ernsl van de
zaak aan vanuit godsdienstig oo8punt. We kennen dil ook wel uit het
N.T. waar ziektes wordel toegeschrevcn aan de kwade werking van
demonen. Aan iemand die 8eteisterd *erd door een huidziekte kon ie-
dereen zien dat hij in de machtssfeer van het kwade vertoeft. Hij is ge-
tekend.
Omdal de geslagene zich in die sfeer van de dood bevindt, moet hij
zich daar ook naar kleden. Her gescheurde kleed en de hier voorSe-
schreven haardracht horcn bij de rouw over de dood (v. 45 vgl. o.a.
2 Sam. l,l I en E2.24,17,221. Koning Azarja, die mei dezelfde ziekte
Seslagen werd, moesi zich ieruglrekken in het 'Huis van de vrijheid',
zoals er letterlijk staat in 2 Kon. 15,5, een eufemisme voor het doden-
rijk. En niet voor niers wordt het ook de ziekte van Egypte Senoemd
(Deut. 7,15i 28,27,35,60i v8l. ook Am. 4,10). Egypte is imme.s als het
dodenrijk waarin men afdaalt. De klank van het woord voor uitslag
lijkt zelfs op die van het Hebreeuwse woord voor Egyple. Heelopmer-
kelijk is dat enkele schrijv€rs uit de klassieke oudheid de melaatsheid
speciaal met Egypie verbinden.
Het is re begrijp€n dat iemand die in de sfeer van de machlen van hel
dodenrijk vertoefr ver af staat van de Heer die Isradl juisl bevrijdde
uil her doodsland Egypte. Daarom hoort zo iemand niel thuis in de
gemeenschap van het volk vaar Cod nu ziin woning heeft. De voorge-
schreven roep van de geslagene (v. 46) is io schril contrast met de He-
breeuwse naam van dit boek 'Hii ro€pl', waarmee de nabiiheid tussen
Cod en zijn volk wordt aanSeduid.
De harde werkelijkheid achter dit hoofdstuk is natuurlijk ook in onze
rijd maar al te goed herkenbaar- Onze samenleving kent vele Seteken-
den en uitgestotenen. Daar mag men met de hierboven gegeven
'geestelijke' verklaring niel over heen areven. wie bijv. daarloe op de
wereldlepradag op 29 jan. 1984 niet in staal was, zou wellicht op deze

zonda8 nog aandacht aan deze uitgeslotenen kunnen Seven met be_

hulp van het maleriaal dat de Nederlandse Stichling loor Lepra-
bcstrijding onder de pastores verspreidl.

29

A,

.u En ats La - za -rus. de ar -me van wel-eer,



Tweede zondag van de voleinding

TweeantwlrtiSste nr T nitrtis/33e door hct j.rr

LIED AAN HET LICHT
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zr.r, .n dlo. vi dr wt zirn

2. Licht, van mijn slad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder.
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, tijk uir mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagl.

L Alles zal zwichlen en verwaaien
wat op het lichl niel is Seijkl.
Taal zal alle€n verwoesting zaaien
en van ons do€n Scen daad beklijft.
VeelstemmiS licht, om aan te horen zo-
lang ons hart nog slaSen geeft.
Liefste dcr mensen, eerstgcboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

t.H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Gezongen voot Liturgie

Orer dc lllurSie

Weerduistenis en licht! In I Tess. 5,4v. Hoe vook komt het in de Bij-
bel en in de lituryie dus ook too.! Het sretkst in de poosnacht, woar
de paaskaors het tegen het duister von de urereld opneemt.
Beschuldigiryen von 'rcmantiek' liggen op de loer, moot Paulus trckl
er merkwoordig nuchtere conclusies uil: de dag des Hercn kon jullie
niet onvethoeds ovetvollen, i,ont jullie zijn (ook midden in de i'ercld-
nachl, voeg ik don toe) kinderen von het licht, kindercn van de dog.
En don zie je het aoakomen, je hoort gewoon niet meer bij de duister
nis die von dot licht opschtikr. En i,eet yo don het *ootd'nuchtet'
(vers 8), duidelijk ook in de vedediging tegen verwUten von onnuch-
tefieid, extose, iteqliteit, uitstijgen boven de werkelijkheid--- Maor
hel geldl voot deze i'etkelukheid, deze aorde; daarover gaot het ook
in psolm 80,7 (in de be ning):
Don ullen wij niet ton U wijken,
uw noam zol op ons voorhooJd prijken,
uw noom is ons al uvr geloot:
een sterrebeeld, een dageraad.
Loat lichlen ons ue oonschin, HeeL
doe ons opsloon en help ons weet.

Als is gelezen

kvldcus l4 (X.S.)

D. r!hl8h8 v.n h;t kwrdc
Zoals bij Lcv. 13 al is opSemerkr kan men de lezinS van Lcv. 14 Soed
betrekkeo bij dczc bepaalde zondag van het kerkelijk jaar door de rci-
niSing op trond waarvan de uitgestotene weer in dc gcmeenschap
v,,ordt opgenomcn in messiaans perspectief te zien. Het is van belan8
voor cen toed bcgrip van de tekst om op te merkeo dat het in Lev. 14
slrik( Scnomcn niet 8aa! om de genezinS van dc zickte. Die wordt hier
slechts achtcraf geconstateerd en vervolgens definitief vastgestcld.
Men beschouwde de zieke immers als een Setekcnde, gevangen in de
macht van hct kwade. wil men onder die demonische invlo€d uit ko-
men, dan is mcn nog nie( klaar wanneer de uiterlijke tekenen daarvan
zijn verdwenen.
De bevrijding uit de macht van de dood geschiedt op een manier die
daarbij past. Men Sebruikt daarvoor o.a. twee vogcls. Nu zijn de vo-
gels die men doorgaals gebruikt voor offers vrijwel altijd duivcn, zo-
als bijv. ook in v. 22. De in v. 4 w, Seooemde vogels zijn .cht.r pie-
pende of tjilpende vogels die behalve in Lev. l4 nooit gebruikr worden
in de offerdienst. De keuze voor dit soort vogels bij de zuiverende rite
heefl te maken met het feit dar het hier om de afweer tegen demonen,
boze dodengeesten Baat. Omdar men zich die voorstelde als wez€ns die
piepen erl tjilpen wanneer merl ze om raad vraaSt (Jcs. 8,19), zijn die
soort voSels bij uitstek geschikt voor riten die teSeo hen zijn gcricht.
De d€monen die het leven van de door hen Seslagene hadden opge€ist
mo€ten dal nu teruS geven via het bloed, de draSer van het leven, van
de vogel en ze moeien nu zelfverdwijnen zoals de voScldic wordt vrij-
gelalcn (v. J-7).
Nu hij gereiniSd is, is hij die ziek *as ook vrij van de dood en kao hij
de tekenen die wijzen op de aanwezigheid van de dood weg doen: hij
mag zich scheren en zich in een schoon gewaad kleden (v. E-9).
In Lev. 13 en 14 blijkt dat de demonische invloeden geheel de mens
omvatten: hij moet van top tot teen worden gereinigd (14,14 en l?).
Maat hel gaat no8 verder: ook de klediog en de huizen kunnen aange-
tast zijn. Dat tekent de grot€ invloed van die dodelijke machten, die
een mens afhouden van de Here en zijn weg. Die op het eerste gezicht
zo overdreven aandacht voor de reinheid is daarom volledig op zijn
plaats. Het gaal erom dat men bedacht is op de overal doordring{de ,l e .
machl van het kwade. Daarom is e! ook in de visiocnen van de messi-
aanse verwachting sprake van het zuivere vaatwerk (Zach. 14,20-21)
en de SereiniSde kledij (Zach. 3,4-5, Mat. 22,11, Op. 3,4 enz.).

Tekcncn vlr dc messiaanse toekomsl
Er zijn een aantal verhalen over het geslagen zijn en de genezing daar-
van die ons attent maken op die messiaanse toekomst, waarin elke
doodsmachl overwonnen is.
Uit hel Oude Testament is dat het bekende verhaal van de genezing
van Naaman (2 Kon. 5), waarover in dit verband al uitgebreid is ge-
schreven in dit tijdschrift (zie de aantekeningen voor 8 nov. l98l).
wanneer van Jezus van Nazaret veneld wordt hoe hij melaatsen niet
ontwijkt, maar aanziet (Luc. 17,14) en aanraakr (Mat. 8,3) wordt ons
daarmee duidelijk gemaakt dat Gods koninkrijk doorbreekt en dat de
machten van de dood wordEn over\ronnen.
Vcclb€tekenend is het dat Jezus bij de uitzcnding van zijn discipelen
ze ook opdraagt om melaatsen te reinigen en boze geesten uit te drij-
ven. want Gods koninkrijk is gekomen (Mat. 10,7-8). Waar de ge-
meenschap met Jezus gestahe krijgt is er Seen plaats mecr voor de
machten, maar wCl voor hen die in een wereld geregeerd door die
machten worden uitgesloten, omdat ze niet productief of alleen maar
anders dan normaal zijn.
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